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O PROJEKCIE 

Celem projektu MAV jest ocena i podniesienie kompetencji edukatorów 

młodzieży NEET. Projekt ma za zadanie poprawić obecną sytuację poprzez określenie 

profilu kompetencji edukatorów młodzieży NEET, opracowanie metodologii oceny ich 

kompetencji (badania kompetencji), e-kursu dla osób oceniających i europejskiego 

systemu certyfikacji i rejestracji osób oceniających i edukatorów młodzieży, którzy 

pomyślnie przeszli badanie. Badanie zostanie przeprowadzone poprzez platformę 

internetową. Opis profilu kompetencji edukatora młodzieży NEET będzie oparty na 

systemie ECVET, przeglądzie zaleceń Rady Europejskiej w sprawie walidacji uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego i na europejskich wytycznych dotyczących walidacji 

uczenia się pozaformalnego i nieformalnego opracowanych przez CEDEFOP. W skład 

konsorcjum projektu wchodzą organizacje z Polski, Wielkiej Brytanii,  Hiszpanii  

i Słowacji pracujące z młodzieżą NEET. 

Około 7.000 edukatorów młodzieżowych i organizacji młodzieżowych zostanie 

poinformowanych o projekcie, a ponad 400 pracowników młodzieżowych będzie 

bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe. 

Długoterminowymi korzyściami będzie lepsza jakość europejskiej pracy  

z młodzieżą NEET oraz lepsze uznawanie umiejętności europejskich pracowników 

młodzieżowych. 

 

WNIOSKI Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH 

Z analizy źródeł wtórnych wynika, że w odniesieniu do pewnych aspektów 

związanych z pojęciem „osoby pracującej z młodzieżą" (takich jak: definicja, zakres, 

oficjalne uznanie i standaryzacja) istnieją pewne różnice pomiędzy krajami partnerskimi 

projektu. 

Z jednej strony mamy Wielką Brytanię, w której system dla osób pracujących  

z młodzieżą sięga końca lat 30. ubiegłego wieku. National Occupational Standards 

[krajowe standardy kwalifikacji/kompetencji zawodowych] określają, jakie kwalifikacje 

muszą posiadać osoby pracujące z młodzieżą, oraz zakres kwalifikacji i ścieżki 

kształcenia niezbędne do ich uzyskania.  
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Z drugiej strony jest Hiszpania,  w której obecnie nie ma zawodu o nazwie 

„edukator młodzieży", a praca z młodzieżą obejmuje szeroki kontekst. Pracownikiem 

młodzieżowym jest każda osoba, która pracuje z młodymi ludźmi na różnych szczeblach 

(nauczyciele uczniów w wieku 15-35 lat, pedagodzy szkolni, pośrednicy pracy, 

instruktorzy sportowi itd.). Osoba, która pracuje z młodzieżą z problemami społecznymi 

i problemami na rynku pracy  to pracownik socjalny.  

Pośrodku mamy Polskę i Słowację. W Polsce – mimo tego, że istnieje definicja 

pracownika młodzieżowego – nie ma obecnie powszechnego systemu walidacji 

kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą. Niektóre duże organizacje stosują jednak 

system oparty na jednolitym kształceniu i walidacji zdobytej wiedzy. Na Słowacji  zawód 

pracownika młodzieżowego także określają przepisy, a termin ten wprowadzono tam 

dopiero w ostatniej dekadzie. 

Pomimo tych różnic na poziomie polityki, kraje partnerskie mają wspólną 

płaszczyznę dotyczącą kompetencji, które powinien posiadać pracownik młodzieżowy, 

aby wykonywać swoją pracę, w szczególności między innymi: 

 Dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne 

 Empatia 

 Umiejętność inspirowania, motywowania i wzmacniania 

 Rozwiązywanie problemów 

 Uznanie różnorodności w celu zapewnienia integracji 

 Kreatywność 

 Praca zespołowa 

 Umiejętności planowania i organizacyjne 

 

Oprócz tego pracownik młodzieżowy potrzebuje dodatkowych umiejętności 

technicznych w oparciu o ich szczególną rolę w dziedzinie pracy z młodzieżą. 
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METODOLOGIA 

Zastosowaliśmy metodę ankietową w ramach projektu MAV (Mapowanie, ocena  

i walidacja kompetencji edukatorów młodzieży NEET). Kwestionariusz został stworzony 

na podstawie badań analizy danych zastanych osób pracujących z młodzieżą, które 

zostały wdrożone przez 4 kraje (Polskę, Słowację, Hiszpanię, Wielką Brytanię). Badanie 

ankietowe zostało przeprowadzone między 20 listopada 2017 r. a 15 stycznia 2018 r.  

w każdym kraju partnerskim. W ankiecie wzięło udział łącznie 160 (40 osób z każdego 

kraju) pracowników młodzieżowych pracujących z młodzieżą NEET. Wyniki 

kwestionariusza zostały następnie przetworzone na wspólne wykresy, aby zobaczyć 

wspólne kompetencje i różnice między pracownikami młodzieżowymi w krajach 

uczestniczących w programie. Na podstawie wyników stworzyliśmy profil kompetencji 

Pracowników Młodzieżowych pracujących z młodzieżą NEET.   
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DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW MŁODZIEŻOWYCH 

Profil Pracownika Młodzieżowego obejmuje dwa obszary kompetencji: 

1) kompetencje ogólne: kreatywność, praca w zespole, analizowanie  

i rozwiązywanie problemów, komunikacja, umiejętności w zakresie TIK, 

umiejętności organizacyjne i planowanie pracy.  

 

2) kompetencje szczegółowe:  planowanie działań o charakterze edukacyjnym,  

sportowym, społecznym, kulturalnym na rzecz rozwoju młodzieży, aktywizacja 

społeczna i zawodowa młodzieży, przygotowywanie projektów unijnych, 

wymiana (mobilność) międzynarodowa młodzieży NEET, mentoring i coaching 

młodzieży NEET,  doradztwo zawodowe dla młodzieży NEET.   

 

Szczególne kompetencje osoby pracującej z młodzieżą 
 

1. Planowanie działań o charakterze edukacyjnym, sportowym, społecznym  

i kulturalnym na rzecz rozwoju młodzieży. 

a. Współpraca ze społecznościami lokalnymi (np. szkołami) 

b. Prowadzenie zajęć z dziećmi (np. zajęć na świeżym powietrzu, …) 

c. Rozszerzanie wiedzy poza programy szkolne 

d. Stosowanie metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz narzędzi 

realizacji programów profilaktycznych, w tym poprzez udział młodzieży  

w programach i projektach edukacyjnych mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa 

e. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i rozwijanie kompetencji 

kluczowych 

f. Wszechstronne rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży 

g. Stwarzanie warunków do poszerzania wrażliwości na regionalne i narodowe 

dziedzictwo kulturowe 

h. Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie 

utalentowanej w różnych dziedzinach. 
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WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE 

Znam różnorodne 
działania w obszarze 
kształcenia młodzieży 
 
Wiem, jak zaplanować 
działania edukacyjne 
 
Wiem, że różne grupy 
docelowe wymagają 
innych działań 
 
Wiem, jak odkryć zasoby, 
jakimi dysponują młodzi 
ludzie, i jak je wykorzystać 
do ich rozwoju 
 
Wiem, w jaki sposób 
można zwiększyć osobisty,   
społeczny, kulturalny  
i edukacyjny potencjał 
młodych ludzi 
 
Wiem, w jaki sposób mogę 
motywować młodzież do 
pracy nad sobą i swoim 
rozwojem 
 
Wiem, jak motywować 
młodych ludzi żyjących na 
ulicy 

Potrafię zaplanować lekcję 
edukacyjną dla młodzieży 
 
Umiem realizować plan 
zajęć edukacyjnych 
 
Umiem zaproponować 
zajęcia, które wspomagają 
rozwój młodzieży 
 
Umiem zachęcać  
i motywować młodzież  
 

Planowanie  
i prowadzenie zajęć 
edukacyjnych 
 
Uwzględnienie potrzeb 
grupy w zajęciach 
edukacyjnych  
 
Gotowość zwrócenia się  
o pomoc podczas 
planowania 
Wiedza na temat rozwoju 
młodzieży 
 
Chęć motywowania 
młodych ludzi, aby 
wspomagać ich rozwój 
 
 

 

2. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży NEET 
 
a. Identyfikowanie problemów i potrzeb młodzieży potrzebującej wsparcia  

i organizacji czasu wolnego (supermarkety, parki, plaże, dworce kolejowe, luki, 

klatki schodowe, bramy podwórza itp.). 

b. Nawiązywanie kontaktów i relacji interpersonalnych z młodzieżą w grupie 

ryzyka.  
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c. Dostarczanie rzetelnych informacji na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać 

młodzież NEET,  oraz miejsc, w których mogą uzyskać pomoc i wspieranie 

inicjatyw młodzieży. 

 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE 

Wiem, jak wspierać 
młodzież w sferze 
społecznej i zawodowej 
 
Wiem, jak wyjaśnić 
młodzieży stosowane przez 
mnie metody wsparcia  
i uzasadnić, dlaczego 
stosuję określony typ 
działania 
 
Rozumiem, w jaki sposób 
różne techniki mogą  
w różnym stopniu wpływać 
na młodzież 

Umiem wspierać 
młodzież  
w rozwiązywaniu 
problemów społecznych 
 
Umiem wspierać 
młodzież w znalezieniu 
odpowiedniego 
zatrudnienia lub 
wykształcenia.  
 
 
 

Wspieranie młodzieży  
w poszukiwaniu 
odpowiedniego 
wykształcenia/zatrudnienia 
 
Współpraca z inną 
organizacją w celu 
wskazania młodym ludziom 
pomocnej sieci kontaktów 
 
Chęć motywowania 
młodzieży i wyjaśniania im 
znaczenia tych obszarów 

 

3. Przygotowywanie projektów unijnych, wymiana (mobilność) międzynarodowa 

młodzieży NEET 

a. Zbieranie informacji i przygotowywanie dokumentów projektowych dotyczących 

różnych zagadnień 

b. Pomoc w przyjmowaniu uczniów i nauczycieli 

c. Przygotowywanie międzynarodowych spotkań i udział w nich 

d. Pisanie wniosków o dofinansowanie. 

 

 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE 

Wiem, jak przygotowywać 
i planować projekty unijne 
 
Wiem, jak współpracować  
z partnerami w celu 

Potrafię planować 
projekty o różnej 
tematyce i dla różnych 
grup docelowych 
 

Planowanie projektów  
i zwracanie się o wsparcie 
do UE 
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przygotowania większych 
projektów 
 
Rozumiem, jak ważne jest 
planowanie takich 
projektów  
z wyprzedzeniem  
i dotrzymywanie 
terminów. 

Umiem zaprezentować 
innym osobom 
zaplanowany przeze 
mnie projekt  
i zmotywować je do 
udziału w nim 
 

Kontaktowanie się  
z doświadczonymi 
planistami projektów  
w celu uzyskania informacji 
na temat planowania 
projektów  
i uzyskania wskazówek 
 
Gotowość zajęcia się 
sprawą, gdy mój projekt nie 
zostanie zrealizowany 

 

4. Mentoring i coaching młodzieży NEET 
 
a. Doradzanie młodzieży i udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych 

b. Zarządzanie i kierowanie zasobami młodzieży 

c. Prowadzenie poradnictwa dla młodzieży 

d. Przygotowanie i prowadzenie działań, które dotyczą konkretnych problemów, 

takich jak zastraszanie, przestępczość czy narkotyki 

e. Zabieranie młodzieży na wycieczki z noclegiem 

f. Indywidualna praca z młodzieżą. 

 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE 

Wiem, jak rozmawiać  
z młodzieżą i motywować 
ją w różnych obszarach 
 
Wiem, jak być mentorem 
dla młodzieży 
 
Rozumiem, jak moja rola 
mentora wpływa na relacje 
z młodzieżą 

Potrafię wspierać 
młodzież w zaspokajaniu 
ich potrzeb i dostrzegać 
ich zasoby, dzięki czemu 
mogę wskazać im 
właściwe działania 
 
Umiem dostrzec potrzeby 
i zainteresowania 
młodzieży oraz 
zaangażować ich w moją 
pracę mentora 

Praca z młodzieżą  
w różnych obszarach oraz 
bycie jej mentorem 
 
Dostrzeganie 
zainteresowań, potrzeb  
i zasobów młodzieży i praca 
w tym zakresie 
 
Gotowość do pełnienia roli 
mentora,  oraz szacunek dla 
młodzieży i jej znajomych 
 
Gotowość pomagania 
młodym ludziom  
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w rozwiązywaniu 
problemów, jeżeli zwracają 
się o poradę 

 
5. Doradztwo zawodowe dla młodzieży NEET 

 
a. Rekrutacja młodych bezrobotnych osób z różnych środowisk i dostosowanie ich 

umiejętności do istniejących możliwości zatrudnienia dostępnych na rynku pracy. 

b. Indywidualne poradnictwo zawodowe 

c. Grupowe poradnictwo zawodowe 

d. Organizowanie warsztatów poszukiwania pracy 

 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE 

Wiem, jak zachęcić 
młodzież do podjęcia 
nauki lub pracy. 
 
Na tyle dobrze znam 
zainteresowania i zasoby 
młodzieży, z którą pracuję, 
że potrafię znaleźć dla nich 
odpowiednie zajęcie 
 
Rozumiem, że niektórych 
młodych ludzie nie 
interesuje planowanie na 
przyszłość lub podjęcie 
nauki/zatrudnienia 

Umiem motywować 
młodzież do znalezienia 
pracy lub podjęcia nauki. 
 
Umiem znaleźć 
odpowiednią 
pracę/zajęcia edukacyjne 
dla młodzieży z którą 
pracuję  

Wspieranie młodzieży  
w planowaniu przyszłości  
i zachęcanie jej do 
podejmowania studiów 
wyższych lub ubiegania się 
o pracę 
 
Pozostawanie w kontakcie  
z osobami zajmującymi się 
zawodowo konkretnym 
obszarem, aby dać młodym 
ludziom wyobrażenie  
o różnych zawodach 
 
Gotowość poradzenia sobie 
z sytuacją, w której młode 
osoby nie chcą  uzyskać 
wsparcia 
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Kompetencje ogólne osób pracujących w młodzieżą NEET 
 

Kompetencje ogólne obejmują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do 

osiągnięcia sukcesu w większości zawodów. Muszą je także posiadać edukatorzy 

młodzieży NEET, aby dobrze wykonywać swoją pracę. 

 

1. Kreatywność 
 
a. Dobra wyobraźnia i umiejętność spojrzenia z innej perspektywy 

b. Wyjście ze strefy komfortu i stosowanie nowego, nietypowego podejścia. 

c. Elastyczność podczas pracy 

d. Znajomość różnych narzędzi i metod badawczych 

 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI 

Znam różne sposoby radzenia sobie  
z trudną sytuacją 
 
Wiem, jak znaleźć kilka źródeł informacji 
 
Znam różne czynności związane  
z wykonywaną przeze mnie codzienną 
pracą 
 
Wiem, jak spontanicznie dostosować 
strukturę 
 
Rozumiem, że nie jest dobrym 
rozwiązaniem dla niektórych osób  
z grupy docelowej 
 
Znam różne metody i wiem, jak można je 
zmienić 
 
Wiem, kiedy należy zmienić metody 
 
Rozumiem, że co pewien czas nawet 
najlepsze metody wymagają 
dostosowania 

Umiem poradzić sobie  
z problemem stosując nową metodę 
 
Umiem zarządzać kilkoma narzędziami 
badawczymi 
 
Umiem wykonywać kilka czynności  
w zależności od okoliczności. 
 
Potrafię wykorzystać swoją kreatywność  
i wybrać odpowiednie rozwiązanie 
problemu. 
 
Potrafię spontanicznie dostosować plany  
 
Umiem radzić sobie  
w nieprzewidywalnych sytuacjach 
 
Potrafię wykorzystać swoją kreatywność  
i zmienić stosowane metody 
 
Umiem odczytać reakcje grupy docelowej,  
aby w odpowiedni sposób dostosować 
metody. 
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2. Praca w zespole 
 
a. Wzajemna pomoc, wspólne radzenie sobie z wyzwaniami 

b. Wybór lidera, który może być odpowiedzialny za całą grupę 

 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI 

Znam metody, które w proces 
podejmowania decyzji angażują wszystkie 
osoby 
 
Wiem, jak wykorzystać wszystkie  
pomysły, aby uzyskać końcowy rezultat 
 
Wiem, jak przewodzić grupie i być 
dobrym liderem 
 
Wiem, co zrobić, aby proces  
podejmowania decyzji był możliwie jak 
najbardziej udany 
 
Znam potrzeby i oczekiwania mojej grupy 
 
Rozumiem jak dużo korzyści może dać 
grupie dobry lider 
 
Wiem, jak rozwiązywać problemy 
pomiędzy członkami zespołu 
 
Wiem, jak odpowiednio reagować  
w przypadku problemów między 
członkami zespołu 
 
Rozumiem, w jaki sposób napięcia  
między członkami zespołu mogą  
wpłynąć na cały zespół 

Umiem określić role w grupie 
 
Umiem podsumować pomysły innych 
osób i na ich podstawie podjąć decyzję 
 
Umiem wziąć na siebie odpowiedzialność 
i działać jako przywódca. 
 
Umiem zająć się swoją grupą i pomóc jej 
w razie problemów 
 
Umiem wziąć na siebie odpowiedzialność 
i działać jako przywódca. 
 
Umiem zająć się swoją grupą i pomóc jej 
w razie problemów 
 
Umiem pokierować rozmową, która ma 
na celu rozwiązanie problemów 
pomiędzy członkami zespołu 
 
Umiem pełnić rolę mediatora  
i pośredniczyć w sporach 
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3. Analizowanie i rozwiązywanie problemów. 
 
a. Identyfikacja potrzeb i zasobów 

b. Podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących narzędzi najbardziej 

odpowiednich do celu lub potrzeby, 

c. Rozwiązywanie problemów koncepcyjnych na kilka sposobów 

d. Kreatywne wykorzystywanie zasobów 

 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI POSTAWA 

Potrafię rozpoznać 
problem i zidentyfikować 
jego źródło. 
 
Znam różne techniki,  
pomocne w rozwiązywaniu 
codziennych problemów. 
 
Wiem, jak zidentyfikować  
potrzeby grupy. 
 
Wiem, jak uwzględnić  
w pracy potrzeby grupy. 
 
Znam różne sposoby   
na zmianę i doskonalenie  
metod.  
 
Wiem, jak włączyć 
kreatywność do pracy na 
rzecz innowacji.  
 
Wiem, że stosowanie 
różnych techniki pomaga   
wprowadzać kreatywne 
innowacje. 

Umiem wyjaśnić   
problem zainteresowanym  
stronom. 
 
Umiem opracować  
różne techniki 
rozwiązywania 
problemów 
 
Potrafię odpowiedzieć na 
potrzeby grupy. 
 
 

Jestem gotów zaangażować 
wszystkie   
zainteresowane strony  
w proces rozwiązywania  
problemów 
 
Jestem świadom wartości   
różnych technik   
rozwiązywania problemów 
 
Rozumiem, jak 
uwzględnienie  
potrzeb może zmienić   
codzienną pracę. 
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4. Komunikacja  
 
a. Komunikowanie się z innymi, szanowanie ich opinii i zachowań. 

b. Stosowanie różnych form komunikacji (werbalnej, niewerbalnej) oraz 

wykorzystywanie wiedzy na temat wpływu tych form na komunikowanie się 

c. Motywowanie do pracy. 

 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI POSTAWA 

Wiem, czym różni się   
motywacja wewnętrzna  
od zewnętrznej 
 
Znam różne sposoby  
motywowania. 
 
Rozumiem wpływ  
motywacji  na cały   
proces pracy. 

Komunikacja werbalna  
i niewerbalna  
 
Negocjowanie  
 
Empatia 
 

Stosowanie różnych metod 
motywowania 
pracowników 
 
Umiem zachęcić innych do 
wyrażania swoich 
argumentów 
 
Umiem okazać empatię   
i wiem, jak inne osoby 
czują się w określonych  
sytuacjach 

 

5. Umiejętności w zakresie TIK. 
 

a. Stosowanie urządzeń cyfrowych w pracy 

b. Zapewnianie różnych urządzeń/programów w pracy z grupą docelową 

c. Korzystanie z urządzeń w przemyślany i odpowiedzialny sposób. 

 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI POSTAWA 

Wiem, jak korzystać  
z komputerów i urządzeń  
cyfrowych w funkcjonalny 
sposób. 
 
Codzienna technologia 
 
Gadżety 
 

Umiejętność skutecznego 
wykorzystania narzędzi 
TIK i włączania ich  
w codzienne działania 
edukacyjne 
 
Umiejętność znajdowania, 
zbierania  

Rożne sposoby 
przygotowania informacji   
dostosowane do  
grupy docelowej 
 
Zainteresowanie nowymi 
narzędziami TIK  
w kontekście społecznym  
i  zawodowym 
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Aplikacje i systematyzowania 
informacji 
 
Przekazywanie informacji  
w sposób zrozumiały dla 
każdej osoby 

Efektywne wykorzystanie 
technologii 
 
Demonstrowanie 
świadomości  
technologicznej 

 

6. Umiejętności organizacyjne i umiejętność planowania. 
 
a. Stosowanie metod planowania pracy 

b. Umiejętność dobrego zarządzania czasem pozwalająca uniknąć stresu 

c. Dzielenie pracy na małe części w celu wydajniejszej pracy oraz dokumentowanie 

działań 

d. Umiejętność organizowania różnorodnych zadań lub wydarzeń 

e. Zwracanie się o pomoc w trakcie organizowania 

f. Rozpoznawanie pomocnych i nieistotnych zasobów organizacyjnych. 

 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI POSTAWA 

Wiem, jakie zasoby   
wykorzystać  
w planowaniu/organizacji 
 
Umiem logicznie rozdzielić  
zadania, aby zwiększyć  
skuteczność 
 
Sprawozdawczość 
finansowa i rekrutacja 
wolontariuszy, osób   
pracujących z młodzieżą,  
rejestracja 

Podstawowe umiejętności 
poznawcze i praktyczne 
potrzebne do korzystania  
z istotnych informacji 
w celu realizacji zadań  
i rozwiązywania 
rutynowych 
problemów przy użyciu 
prostych zasad i narzędzi 
 
 
 

Terminowe wykonywanie 
niezbędnych czynności  
i informowanie o nich 
innych osób, organizacja 
szkoleń 
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ZAŁĄCZNIK 1. Wyniki ankiety MAV w Polsce 

 

1. INFORMACJE DEMOGRAFICZNE 
 

1.1 Proszę podać kraj zamieszkania i narodowość: 
 

 

2. DANE OSOBOWE 
 

2.1 Proszę podać płeć: 

 

  

40

38

37

37,5

38

38,5

39

39,5

40

40,5

Polska

Kraj zamieszkaninia Narodowość

19

21

Mężczyzna Kobieta
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2.2 Proszę podać rok urodzenia (np. 1975): 
 

 1970 

 1985 (2x) 

 1980 

 1971 

 1989 (6x) 

 1977 (2x) 

 1981 

 1994 

 1988 (2x) 

 1969 (2x) 

 1992 

 1978 (2x) 

 1987 (2x) 

 1966 (2x) 

 1983 

 1967 (3x) 

 1976 (2x) 

 1995 

 1954 

 1972 

 1962 

 1986 

 1979 

 1958 

 1991 

 

 

3. EDUKACJA 
 
3.1 Jaki jest najwyższy poziom Twojego wykształcenia? (Proszę zaznaczyć tylko 

najwyższy poziom twojego wykształcenia) 

 

 
 

  

0

2

0

3

11

26

1

0 0

Szkoła ogólnokształcąca lub odpowiednik Szkoła zawodowa/techniczna lub odpowiednik

Praktyka zawodowa lub odpowiednik Licencjat lub odpowiednik

Licencjat lub odpowiednik Magister lub odpowiednik

Doktorat Stopień zawodowy

Inne, proszę sprecyzować
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3.2 Czy ukończyła Pani/Pan jakąkolwiek specjalistyczną szkolę lub szkolenie 

dotyczące pracownika młodzieżowego? 

 

Czy ukończenie specjalistycznej szkoły lub szkolenia było wymogiem w Pani/Pana obecnej 

pracy? 

 
 Magisterium: pedagogika 
 Pedagogiak specjalna 
 Sociologia 

 

3.3 Jaki był program tego kursu szkoleniowego? Proszę wymienić tytuły 

głównych modułów kursu. 

 

14

311

12

Tak (proszę odpowiedzieć na pytanie poniżej)

Czy ukończenie specjalistycznej szkoły lub szkolenia było wymogiem w
Pani/Pana obecnej pracy?
Nie

14

26

Tak (proszę doprecyzować) Nie dotyczy
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 Praca z osoba młoda, 

funkcjonowanie osób 

do 25 roku zycia na 

rynku pracy, praca 

Krótkoterminowa 

osób 

 Dialog motywacyjny 

jako skuteczna 

metoda wspierająca 

zmianę w edukacji. 

 Szkolenie  

z przywództwa, 

umiejętności miękkie 

 Magisterium  

w psychologii (2x) 

 Komunikacja  

z młodzieżą 

 Animator czasu 

wolnego młodzieży 

(3x) 

 Pedagogika 

 Coaching (2x) 

 Mentoring w pracy, 

ralacja z uczniem (2x) 

  
3.4 Proszę określić czas trwania tego kursu szkoleniowego/szkoły  

(w godzinach, dniach) 

 

Dni, godziny – proszę sprecyzować: 

 6 miesięcy 
 5 lat (6x) 
 7 dni 
 4 dni 

 5 dni 
 3 dni (2x) 
 2 dni (3x) 
 1 dni 

 

  

2 1

23

16

Dni Godziny Nie dotyczy Dni, godziny - proszę sprecyzować
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3.5 Czy temu szkoleniu zawodowemu zostały przydzielone punkty ECVET lub 

ECTS ? (Jeśli tak, proszę wskazać czy były to punkty ECVET lub ECTS). 

 

 

3.6 Ile punktów ECVET lub ECTS Pani/Pan otrzymała? 

 

  

0

2

0

2
1

37

Tak Nie ECVET ECTS Nie wiem co oznaczają te punkty Nie dotyczy

40

0

Nie dotyczy Otrzymałam/łem punkty
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3.7 Jaka organizacja/instytucja walidowała uzyskane przez Panią/Pana punkty 

ECVET lub ECTS ? 

 

3.8 Czy to specjalistyczne szkolenie/szkoła na pracownika 

młodzieżowegozakończyło się uzyskaniem stopnia edukacyjnego i/lub 

zawodowego? 

 

Jeśli tak, to jakim? 

 Magisterium (3x)  Psycholog 
 

 Certyfikat 

3

37

0

Nie wiem Nie dotyczy Proszę wymienić organizację/instytucję

1

34

5

Nie Nie dotyczy Jeśli tak, to jakim?
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4. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE 
 

4.1 Proszę podać obecne stanowisko pracy: 

 Doradca zawodowy 

 Specjalista ds. rozwoju zawodowego 

 Pośrednik pracy/asystent EURES 

 Pośrednik pracy 

 Pracownik młodzieżowy-OHP 

 OHP 

 Dyrektor programowy :młodzi i 

demokracja“ 

 Koordynator projektów i trener 

 Pracownik młodzieżowy (23x) 

 Pracownik młodzieżowy -animator czasu 

wolnego (3x) 

 Pracownik młodzieżowy-lokalny lider 

młodzieży 

 Pracownik młodzieżowy-specjalista 

doradztwa zawodowego 

 Pracownik młodzieżowy-coach (2x) 

 Animator czasu wolnego młodzieży 

 

4.2 Czy to obecne stanowisko pracy posiada formalny opis zadań? Jeśli tak, 

proszę opisać: 

 Indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe, warsztaty 

poszukiwania pracy. 

 Profilaktyka społeczna, resocjalizacja i korekta deficytów społecznych, w tym poprzez 

udział młodzieży w programach edukacyjnych i projektach mających na celu wzmocnienie 

bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom społecznie negatywnym i rozwijanie 

kluczowych kompetencji; Aktywacja społeczna i zawodowa. 

 Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży wiejskiej, masowy udział 

społeczeństwa w organizowanych imprezach sportowych, proponowanie kulturalnego  

i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, zarówno przez młodzież, jak i całe rodziny. 

 Odpowiada za rozwój młodych ludzi, w tym za właściwą formację do życia  

w społeczeństwie i rozwijania własnych talentów, a także za wykorzystywanie ich 

umiejętności do samorealizacji i osiągania zysków. Wymagane jest, aby mógł rozmawiać  

z młodymi ludźmi w ich języku, znać trendy i technologie, aby łatwiej się z nimi 

komunikować. Powinien także być w stanie rozpoznać przeszkody napotykane przez 

młodych ludzi i pomóc im pokonać je i rozwiązać ich problemy. 

 Podejmowanie indywidualnej pracy sesyjnej z młodymi ludźmi • Identyfikacja źródeł 

finansowania i pisanie wniosków o finansowanie w celu zwiększenia wsparcia 

finansowego dla konkretnych projektów młodzieżowych • Spotkanie z policją, 

pracownikami socjalnymi i innymi specjalistami pracującymi w społeczności • 
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Opracowywanie biznesplanów • Pisanie raportów • Podejmowanie zadań 

administracyjnych . 

 Mentorowanie i pielęgnowanie młodych ludzi w trudnych sytuacjach życiowych • 

Zarządzanie i zarządzanie zasobami młodzieżowymi • Doradztwo dla młodych ludzi • 

Przygotowywanie i realizowanie działań, które rozwiązują określone problemy, takie jak 

zastraszanie, przestępczość lub narkotyki • Zabieranie młodych ludzi na wyjazdy • 

Podejmowanie działań indywidualnych sesyjna praca z młodymi ludźmi. 

 Rozbudzanie zainteresowania, praktyczna nauka umiejętności przydatnych w życiu, 

techniki skautingu wypełnione aktualnymi treściami, specjalnościami, a także 

samoorganizacja, pracowitość i rzetelność w realizacji zadań. 

 Moje zadania zawodowe: zapobieganie społeczne, resocjalizacja i korekta deficytów 

społecznych, w tym poprzez udział młodzieży w programach edukacyjnych i projektach 

mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom społecznie 

negatywnym i rozwijanie kluczowych kompetencji. 

 Pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe i informacje zawodowe, warsztaty aktywnego 

poszukiwania pracy, organizacja szkoleń, programy rynku pracy. 

 Przygotowywanie planu szkoleń, rekrutacja osób uczestniczących w szkoleniach, 

koordynowanie procesu przygotowania i realizacji szkoleń, organizowanie 

przedsiębiorstw pięć edukacyjnych dla młodzieży. 

 Przygotowanie projektów UE Międzynarodowa wymiana mobilności organizacja 

poradnictwo zawodowe. 

 Poradnictwo zawodowe dla młodzieży. 

 Cała aktywność na świeżym powietrzu - na łonie natury, w odniesieniu do natury. 

Promowanie zdrowych zachowań, wędrówek, biwakowania i biwakowania, 

przygotowywania stawów i spożywania zdrowych posiłków. 

 Identyfikacja problemów i potrzeb młodzieży potrzebującej wsparcia i organizacji czasu 

wolnego (supermarkety, parki, plaże, stacje kolejowe, wakaty, klatki schodowe, bramy, 

dziedzińce itp.). Tworzenie sieci i relacje międzyludzkie z młodymi ludźmi zagrożonymi, 

dostarczanie wiarygodnych informacji o zagrożeniach, z jakimi mogą się zetknąć, oraz 

miejscach, w których mogą uzyskać pomoc i wsparcie w organizowaniu inicjatyw 

młodzieżowych 

 Kompleksowy rozwój interesów dzieci i młodzieży; - poszerzanie wiedzy poza programami 

szkolnymi; - stworzenie warunków do zwiększenia wrażliwości na regionalne i krajowe 

dziedzictwo kulturowe; - tworzenie warunków dla rozwoju intelektualnego szczególnie 

utalentowanych młodych ludzi w różnych dziedzinach. 
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 Organizowanie zajęć rekreacyjnych w celu zaangażowania młodych ludzi, które mogą 

obejmować sztukę, rzemiosło, teatr, sport i muzykę • Zaprzyjaźnianie się i pomaganie 

młodym ludziom • Doradztwo i pielęgnowanie młodych ludzi w trudnych sytuacjach w ich 

życiu • Zarządzanie i administrowanie zasobami młodzieżowymi • Zapewnianie porad dla 

młodych ludzi • Przygotowanie i realizacja działań, które rozwiązują określone problemy, 

takie jak zastraszanie, przestępczość lub narkotyki. 

 Zapewnienie młodym ludziom bezpiecznego środowiska do rozwijania ich pełnego 

potencjału jako odpowiedzialnych i aktywnych obywateli, którzy uczestniczą w ich 

społecznościach lokalnych, krajowych i międzynarodowych oraz we wszystkich obszarach 

społeczeństwa. 

 Zadania zawodowe: • planowanie działań edukacyjnych w placówce edukacyjnej; • 

nadzorowanie realizacji zajęć młodzieżowych; • udzielanie pomocy w uczeniu się, • 

udzielanie pomocy w sprawach rozwojowych i życiowych za pomocą rozmów itp .; • 

organizowanie i nadzorowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych; • prowadzenie animacji  

i działań społeczno-terapeutycznych. 

 Do moich zadań należy: planowanie zajęć edukacyjnych dla młodzieży, nadzorowanie 

realizacji zajęć dla nieletnich, pomoc w nauce, w działaniach samoobsługowych, pomoc  

w nauce, organizacja czasu wolnego, rozrywka, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań. 

 Prowadzenie pośrednictwa pracy w kraju i za granica, pozyskiwanie ofert pracy 

krótkoterminowej lub stałej, obsługą osób poszukujących pracy. 

 Udział w kulturze i sporcie, rekreacji i turystyce, w tym poprzez udział w okazjonalnych 

ceremoniach, wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych oraz imprezach sportowo-

rekreacyjnych i turystycznych. Rozwijanie zainteresowań i talentów, w tym poprzez udział 

w zainteresowaniach i innych działaniach w czasie wolnym. 

 Animacja społeczno-kulturowa, która według naukowców ma na celu rozszerzenie 

możliwości działania w odniesieniu do własnego życia, a jego głównym celem jest 

aktywacja jednostek i grup. 

 1. prowadzenie działań animacyjnych i społeczno-terapeutycznych, w szczególności  

w działaniach edukacyjnych prowadzonych na placach i ulicach, dla dzieci zaniedbanych; 2. 

udzielanie wsparcia, doradztwo i pomoc w trudnych sytuacjach i problemach związanych  

z rozwojem i obciążeniem życia poprzez rozmowy indywidualne, spotkania grupowe 

poświęcone omówieniu interesujących problemów; 3. współpraca z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami diagnostycznymi poprzez 

konsultacje i diagnozy psychologiczne i pedagogiczne. 

 Organizowanie zajęć rekreacyjnych w celu zaangażowania młodych ludzi, które mogą 

obejmować sztukę, rzemiosło, teatr, sport i muzykę • Zaprzyjaźnianie się i pomaganie 
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indywidualnym młodym ludziom • Mentoring i szkolenie młodych ludzi poprzez 

problematyczne sytuacje w ich życiu • Zarządzanie i administrowanie zasobami 

młodzieżowymi • Zapewnianie porad dla młodych ludzi . 

 Pracuję z młodymi ludźmi w wieku 15-19 lat, zachęcając ich, zapewniając im wsparcie  

i pomagając im osiągnąć swój potencjał. Głównym celem mojej pracy jest rozwój osobisty, 

społeczny, kulturalny i edukacyjny młodych ludzi. 

 Podejmowanie indywidualnej pracy sesyjnej z młodymi ludźmi Identyfikacja źródeł 

finansowania i pisanie wniosków o finansowanie w celu zwiększenia wsparcia 

finansowego dla konkretnego projektu młodzieżowego Spotkanie z policją, pracownikami 

socjalnymi i innymi specjalistami pracującymi w społeczności Opracowywanie 

biznesplanów pisanie raportów 

 Organizacja: zajęć na świeżym powietrzu, działań na rzecz społeczności lokalnej, 

nauczania młodzieży o Polsce, warsztatów międzykulturowych. 

 Poradnictwo zawodowe, włączenie zawodowe młodzieży, coaching, współpraca  

z pracodawcami i władzami lokalnymi. 

 Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży, poradnictwo zawodowe, coaching. 

 Organizacja konkursów, ankiet, wystaw, konkursów dla dzieci instytucji, dzieci i młodzieży 

szkolnej. 

 Monitorowanie rynku pracy, współpraca z pracodawcami, przedstawianie ofert pracy 

osobom poszukującym zatrudnienia, organizowanie targów i giełd pracy. 

 Zajmuję się między innymi promocją, wymianami młodzieży i przyjmowaniem stażystów 

(VET). 

 Koordynacja koordynacji projektów UE w zakresie wymiany młodzieży edukacja 

obywatelska. 

 Kompleksowy rozwój interesów dzieci i młodzieży; - poszerzanie wiedzy poza programami 

szkolnymi; - stworzenie warunków do zwiększenia wrażliwości na regionalne i krajowe 

dziedzictwo kulturowe; - szacunek dla wartości patriotycznych; - tworzenie warunków dla 

rozwoju intelektualnego szczególnie utalentowanych młodych ludzi w różnych 

dziedzinach; - umożliwienie poprawy sprawności fizycznej; - organizacja konkursów, 

ankiet, wystaw, konkursów dla dzieci instytucji, dzieci i młodzieży szkolnej. 

 Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, które odbudowują poczucie własnej 

wartości i dumę z osiągnięć. Budowanie motywacji do zmiany sposobu, w jaki młodzi 

ludzie spędzają wolny czas i udzielanie wsparcia emocjonalnego w trudnych sytuacjach 

życiowych. Współpraca ze szkołami i społecznościami lokalnymi oraz organizacja. 

Wsparcie dla młodzieży przez służby społeczne i instytucje opieki zdrowotnej. 
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 Rekrutacja, szkolenie i zarządzanie wolontariuszami i pracownikami wsparcia • 

Zarządzanie dokumentacją finansową i planowanie budżetów • Dostarczanie działań 

skierowanych do konkretnych młodych ludzi, którzy mają szczególne wady lub słabości • 

Odsyłanie młodych ludzi do organizacji, takich jak usługa Connexions dla młodych ludzi. 

 Planowanie i prowadzenie programów koncentrujących się na szczególnych potrzebach 

młodych ludzi, takich jak szkolenia i zatrudnienie, samorozwój i edukacja. Organizowanie  

i nadzorowanie zajęć grupowych, w tym sportu i rekreacji. Pisanie raportów, zgłoszeń  

i wniosków o dofinansowanie. Współpraca z nauczycielami, pracownikami socjalnymi, 

władzami lokalnymi, pracownikami służby zdrowia, pracownikami schroniska i rodzicami. 

 Zadania: aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży, w tym poprzez udział w 

działaniach samorządu młodzieżowego Kapituł Samorządu Terytorialnego OHP, Klubów 

OHP Aktywnych i współpracy z Klubami OHP Absolwent; - udział w kulturze i sporcie, 

rekreacji i turystyce, w tym poprzez udział w okazjonalnych uroczystościach, 

wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, a także imprezach sportowo-rekreacyjnych  

i turystycznych; 

 Organizowanie zajęć rekreacyjnych w celu zaangażowania młodych ludzi w sztukę, 

rzemiosło, teatr, sport i muzykę • Pomoc indywidualnym młodym ludziom w problemach 

rodzinnych lub szkolnych • Mentoring młodzieży w trudnych sytuacjach w ich życiu • 

Zarządzanie i administrowanie zasobami młodzieżowymi • Zapewnianie porad dla 

młodych ludzi. 

 

4.3 Czy pracuje Pani/Pan z młodzieżą w pełnym wymiarze godzin czy  

w niepełnym? 

 

30

9

1

Pełny etat W niepełnym wymiarze godzin Inne, proszę sprecyzować
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Inne, proszę sprecyzować: 

 Wolontariusz  
 

4.4 W jakiej organizacji lub instytucji Pani/Pan pracuje? 

 

  

12

2

19

2

1 2
1 2

0

NGO (organizacja pozarządowa) dla młodzieży

Prywatna organizacja

Organizacja państwowa

Szkoła

Kościół, wspólnoty lub grupy wyznaniowe

Usługi socjalne

Organizacje oparte na wolontariacie

Grupy nieformalne

Inne, proszę sprecyzować
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4.5 Z jaka młodzieżą Pani/Pan pracuje? 

 

Inni, proszę krótko opisać: 

 Młodzi ludzie zainteresowani harcerstwem 
 

  

27

24
26 26

21

1

0

5

10

15

20

25

30

Tradycyjnie bezrobotni, największa podgrupa, którą można dalej podzielić na osoby
długotrwale i krótkotrwale bezrobotne

Niedostępne, co obejmuje młodych opiekunów, młodych ludzi z obowiązkami
rodzinnymi i młodych ludzi chorych lub niepełnosprawnych

Wyłączeni: ci młodzi ludzie, którzy nie szukają pracy lub wykształcenia i nie są
ograniczani przez inne obowiązki lub niezdolności, są to zniechęceni pracownicy, a także
inni młodzi ludzie, którzy prowadzą niebezpieczny i aspołeczny styl życia

Poszukujący możliwości: młodzi ludzie, którzy aktywnie szukają pracy lub szkolenia, ale
szukający takich okazji, które uznają za odpowiednie dla swoich umiejętności i statusu

Wolontariusze NEET: ci młodzi ludzie, którzy podróżują i ci konstruktywnie
zaangażowani w inne działania, takie jak sztuka, muzyka i samokształcenie. (definicja
NEET na podstawie raportu NEET2012.Eurofund)

Inni, proszę krótko opisać
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4.6 Jaki jest wiek młodzieży z którą Pani/Pan pracuje? 

 

Inny, jaki? 

 16-25 lat  

 

 

4.7 Ile lat pracuje Pani/Pan na tym stanowisku pracy, z tą grupą docelową? 

 

3230

1

15-19 19-24 Inny, jaki?

9

15

11

4
1

0 0

1-5 lat 6-10 lat 11-15 lat

16-20 lat 21-25 lat 26-30 lat

Inne, proszę sprecyzować
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4.8 Jakie wcześniejsze doświadczenie w pracy z młodzieżą Pani/Pan posiada? 

 Brak (2x) 

 Magisterium w Pedagogice. Praktyki  

i wolontariat w NGO. 

 Wolontariusz w NGO 

 Praca wolontariusza w NGO 

 Wolontariusz (2x) 

 Jako wolontariusz 

 Nauczyciel i wolontariusz 

 Praktyki studenckie na kierunku 

pedagogika 

 Praca w organizacji pozarządowej, 

aktywizacja młodzieży 

 Pracowałem w nieformalnych grupach 

młodzieżowych 

 Wolontariusz w NGO 

 Wolontariusz w NGO 

 Nd (11x)  

 Working in secondary schools 

 

 Wolontariusz w NGO, jako nauczyciel  

w szkole średniej 

 Wolontariat 

 Pracowałem w szkołach. 

 Wolontariusz w ngo dla młodych. 

 Pracowąłem jako wolontariusz  

w nieformalnych grupach 

młodzieżowych 

 Pracowałem w szkole i jako 

wolontariusz w organizacjach 

młodzieżowych 

 Nie 

 Nauczyciel 

 Jako nauczyciel w szkole podstawowej, 

doświadczenie w pracy w młodzieżą 

niepełnosprawną.  

 Jako wolontariusz 

 Nauczyciel angielskiego 

 Nauczyciel w szkole średniej (2x) 
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5. ZADANIA PRACOWNIKA MŁODZIEŻOWEGO 
 

5.1 Proszę wymienić 5 zadań/działań, które wykonuje Pani/Pan najczęściej 

podczas w ciągu dnia pracy. 

 Prowadzenie dokumentacji,zajęcia grupowe z młodzieżą, porady indywidualne- testy 

zainteresowań, 

 Prowadzenie dokumentacji, sprawozdań, rozmowy telefoniczne i osobiste z młodzieżą, 

kontakty z lokalnymi pracodawcami, firmami szkoleniowymi. 

 Pozyskiwanie ofert pracy, obsługa poszukujących pracy, realizacja ofert pracy, organizacja 

giełd i targów pracy, organizacja spotkań informacyjnych w szkołach i na uczelniach 

 Obsługa osób poszukujących zatrudnienia, współpraca z pracodawcami, prowadzenie 

dokumentacji 

 1. pomaganie młodym ludziom w budowaniu ich motywacji 2. przygotowanie profilu 

zawodowego 3. szukanie odpowiednich kursów szkoleniowych 4. uczenie ich 

poszukiwania pracy 5. umiejętności społeczne 

 Angażowanie młodych ludzi w organizację działań kulturalnych. Przygotowanie 

projektów UE: mobilność Wolontariat Organizacja czasu wolnego dla młodzieży 

Rozwijanie zainteresowań sportowych 

 Przygotowywanie nowych projektów Organizacja wymian młodzieży Organizowanie 

stażystów z innych krajów Przygotowanie młodych ludzi do wymiany walut Demokracja 

 Przygotowanie projektów UE Międzynarodowa wymiana mobilności organizacja 

poradnictwo zawodowe opracowanie profili zawodowych współpracy młodzieży  

z innymi partnerami zagranicznymi 

 Koordynacja projektów UE koordynacja wymian młodzieży warsztaty z zakresu edukacji 

obywatelskiej w edukacji obywatelskiej Kursy języka angielskiego dla wymian młodzieży 

 profilowanie zawodowe praca z młodzieżą nad dalszym szkoleniem / edukacją  

z rodzicami niepełnosprawnej młodzieży uczącej umiejętności miękkich współpraca  

z ośrodkami szkoleniowymi 

 Promowanie zdrowych zachowań, wędrówek, biwakowania i biwakowania, 

przygotowywania stawów i spożywania zdrowych posiłków. 

 Prowadzenie bezpłatnych warsztatów muzycznych, tanecznych i artystycznych lub 

instruktorów wsparcia w rozwoju repertuaru lub pracy nad scenariuszami teatralnymi; 

Dodatkowa opieka podczas wycieczek, np. Podczas wakacji lub pechowych zajęć (akcja 

latem i akcja zimowa); Pomoc w organizacji imprez, zwłaszcza Wojewódzkich Prezentacji 

Artystycznych i Dnia Rodziny, a także konkursów i festiwali. 
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 Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży wiejskiej, masowy udział 

społeczeństwa w organizowanych imprezach sportowych, proponowanie kulturalnego  

i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, zarówno przez młodzież, jak i całe 

rodziny. 

 Animacja społeczno-kulturowa, która według naukowców ma na celu rozszerzenie 

możliwości działania w odniesieniu do własnego życia, a jego głównym celem jest 

aktywacja jednostek i grup. 

 Identyfikacja problemów i potrzeb młodzieży potrzebującej wsparcia i organizacji czasu 

wolnego (supermarkety, parki, plaże, stacje kolejowe, wakaty, klatki schodowe, bramy, 

dziedzińce itp.). Tworzenie sieci i relacje międzyludzkie z młodymi ludźmi zagrożonymi, 

dostarczanie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć, oraz 

miejsc, w których mogą uzyskać pomoc i wsparcie w organizowaniu inicjatyw 

młodzieżowych. 

 1. prowadzenie działań animacyjnych i społeczno-terapeutycznych, w szczególności  

w działaniach edukacyjnych prowadzonych na placach i ulicach, dla dzieci zaniedbanych; 

2. udzielanie wsparcia, doradztwo i pomoc w trudnych sytuacjach i problemach 

związanych z rozwojem i obciążeniem życia poprzez rozmowy indywidualne, spotkania 

grupowe poświęcone omówieniu interesujących problemów; 3. współpraca z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami diagnostycznymi poprzez 

konsultacje i diagnozy psychologiczne i pedagogiczne. 4. organizacja warsztatów 5. 

szkolenie dla wolontariuszy 

 Odpowiada za rozwój swoich uczniów, w tym za właściwą formację do życia  

w społeczeństwie i rozwijania własnych talentów, a także za wykorzystywanie ich 

umiejętności do samorealizacji i osiągania zysków. Wymagane jest, aby mógł rozmawiać  

z młodymi ludźmi w ich języku, znać trendy i technologie, aby łatwiej się z nimi 

komunikować. Powinien także być w stanie rozpoznać przeszkody napotykane przez 

młodych ludzi i pomóc im pokonać je i rozwiązać ich problemy. 

 Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, które odbudowują poczucie własnej 

wartości i dumę z osiągnięć. Budowanie motywacji do zmiany sposobu, w jaki młodzi 

ludzie spędzają wolny czas i udzielanie wsparcia emocjonalnego w trudnych sytuacjach 

życiowych. Współpraca ze szkołami i społecznościami lokalnymi oraz organizacja. 

Wsparcie dla młodzieży przez służby społeczne i instytucje opieki zdrowotnej. 

 Tworzenie warunków do rozwoju intelektualnego szczególnie utalentowanych młodych 

ludzi w różnych dziedzinach; - wszechstronny rozwój interesów dzieci i młodzieży; - 

poszerzanie wiedzy poza programami szkolnymi; - stworzenie warunków do zwiększenia 

wrażliwości na regionalne i krajowe dziedzictwo kulturowe; 
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 1. Organizowanie zajęć rekreacyjnych w celu angażowania młodych ludzi, które mogą 

obejmować sztukę, rzemiosło, teatr, sport i muzykę 2. Zaprzyjaźnianie się i pomaganie 

młodym ludziom 3. Mentoring i szkolenie młodych ludzi poprzez problematyczne 

sytuacje w ich życiu 4. Zarządzanie i zarządzanie zasobami młodzieżowymi 5 Udzielanie 

porad młodym ludziom 

 Podejmowanie indywidualnej pracy sesyjnej z młodymi ludźmi • Identyfikacja źródeł 

finansowania i pisanie wniosków o finansowanie w celu zwiększenia wsparcia 

finansowego dla konkretnych projektów młodzieżowych • Spotkanie z policją, 

pracownikami socjalnymi i innymi specjalistami pracującymi w społeczności • 

Opracowywanie biznesplanów • Pisanie raportów • Podejmowanie zadań 

administracyjnych 

 Rekrutacja, szkolenie i zarządzanie wolontariuszami i pracownikami wsparcia • 

Zarządzanie dokumentacją finansową i planowanie budżetów • Dostarczanie działań 

skierowanych do konkretnych młodych ludzi, którzy mają szczególne wady lub słabe 

punkty • Odsyłanie młodych ludzi do organizacji, takich jak usługa Connexions dla 

młodych ludzi 

 Organizowanie zajęć rekreacyjnych w celu zaangażowania młodych ludzi, które mogą 

obejmować sztukę, rzemiosło, teatr, sport i muzykę • Zaprzyjaźnianie się i pomaganie 

młodym ludziom • Doradztwo i pielęgnowanie młodych ludzi w trudnych sytuacjach  

w ich życiu • Zarządzanie i administrowanie zasobami młodzieżowymi • Zapewnianie 

porad dla młodych ludzi • Przygotowanie i realizacja działań, które rozwiązują określone 

problemy, takie jak zastraszanie, przestępczość lub narkotyki. 

 Doradztwo dla młodych ludzi • Przygotowanie i realizacja działań, które rozwiązują 

określone problemy, takie jak zastraszanie, przestępczość lub narkotyki • Zabieranie 

młodych ludzi na wycieczki mieszkaniowe • Podejmowanie indywidualnej pracy sesyjnej 

z młodymi ludźmi • Identyfikowanie źródeł finansowania i pisanie wniosków  

o finansowanie w celu uzyskania wsparcia finansowego dla konkretnych projektów 

młodzieżowych 

 Mentorowanie i pielęgnowanie młodych ludzi w trudnych sytuacjach życiowych • 

Zarządzanie i zarządzanie zasobami młodzieżowymi • Doradztwo dla młodych ludzi • 

Przygotowywanie i realizowanie działań, które rozwiązują określone problemy, takie jak 

zastraszanie, przestępczość lub narkotyki • Zabieranie młodych ludzi na wyjazdy 

mieszkaniowe • Podejmowanie działań indywidualnych sesyjna praca z młodymi ludźmi 

 Planowanie i prowadzenie programów koncentrujących się na szczególnych potrzebach 

młodych ludzi, takich jak szkolenia i zatrudnienie, samorozwój i edukacja. Organizowanie 

i nadzorowanie zajęć grupowych, w tym sportu i rekreacji. Pisanie raportów, zgłoszeń  
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i wniosków o dofinansowanie. Współpraca z nauczycielami, pracownikami socjalnymi, 

władzami lokalnymi, pracownikami służby zdrowia, pracownikami schroniska  

i rodzicami. 

 Podejmowanie indywidualnej pracy sesyjnej z młodymi ludźmi Identyfikacja źródeł 

finansowania i pisanie wniosków o finansowanie w celu zwiększenia wsparcia 

finansowego dla konkretnego projektu młodzieżowego Spotkanie z policją, 

pracownikami socjalnymi i innymi specjalistami pracującymi w społeczności 

Opracowywanie biznesplanów pisanie raportów 

 1. organizowanie aktywności na świeżym powietrzu - na łonie natury, z poszanowaniem 

przyrody. Promowanie zdrowych zachowań, wędrówek, biwakowania i biwakowania, 

przygotowywania stawów i spożywania zdrowych posiłków. 2. organizowanie działań 

zespołowych (inicjatyw) na rzecz społeczności lokalnej na podstawie rozpoznania 

potrzeb najbliższej społeczności klastrów i zespołów. 3. Tworzenie projektów mających 

na celu poprawę jakości lokalnej społeczności. 4. nauczanie o Polsce, Europie i świecie; 

ludzie i kultury; 5. nauczanie o przyrodzie - jej pięknie i prawach działania. 

 Rozbudzanie zainteresowania, praktyczna nauka umiejętności przydatnych w życiu, 

techniki skautingu wypełnione aktualnymi treściami, specjalnościami, a także 

samoorganizacja, pracowitość i rzetelność w realizacji zadań. 

 Organizacja: zajęć na świeżym powietrzu, działań na rzecz społeczności lokalnej, 

nauczania młodzieży o Polsce, warsztatów międzykulturowych 

 Zadania zawodowe: • planowanie działań edukacyjnych w placówce edukacyjnej; • 

nadzorowanie realizacji zajęć młodzieżowych; • udzielanie pomocy w uczeniu się, • 

udzielanie pomocy w sprawach rozwojowych i życiowych za pomocą rozmów itp .; • 

organizowanie i nadzorowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych; • prowadzenie animacji 

i działań społeczno-terapeutycznych, 

 Aktywizacja społeczna i zawodowa, w tym poprzez udział w działaniach samorządu 

młodzieżowego Kapituł Samorządu Lokalnego OHP, Klubów Aktywnych OHP  

i współpracy z Klubami Absolwent OHP; - udział w kulturze i sporcie, rekreacji  

i turystyce, w tym poprzez udział w okazjonalnych uroczystościach, wydarzeniach 

kulturalnych i edukacyjnych, a także imprezach sportowo-rekreacyjnych i turystycznych; 

 Profilaktyka społeczna, resocjalizacja i korekta deficytów społecznych, w tym poprzez 

udział młodzieży w programach edukacyjnych i projektach mających na celu 

wzmocnienie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom społecznie negatywnym  

i rozwijanie kluczowych kompetencji; 

 Poradnictwo zawodowe, włączenie zawodowe młodzieży, coaching, współpraca  

z pracodawcami i władzami lokalnymi 
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 Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży, poradnictwo zawodowe, coaching, 

 Pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe i informacje zawodowe, warsztaty aktywnego 

poszukiwania pracy, organizacja szkoleń, programy rynku pracy 

 Organizacja konkursów, ankiet, wystaw, konkursów dla dzieci instytucji, dzieci  

i młodzieży szkolnej 

 Do moich zadań należy: planowanie zajęć edukacyjnych dla młodzieży, nadzorowanie 

realizacji zajęć dla nieletnich, pomoc w nauce, w działaniach samoobsługowych, pomoc  

w nauce, organizacja czasu wolnego, rozrywka, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań. 

 1. Organizowanie zajęć rekreacyjnych w celu zaangażowania młodych ludzi w sztukę, 

rzemiosło, teatr, sport i muzykę 2. Pomoc indywidualnym młodym ludziom  

w problemach rodzinnych lub szkolnych 3. Mentoring młodzieży w trudnych sytuacjach 

życiowych 4. Zarządzanie i zarządzanie zasobami młodzieżowymi 5. Zapewnianie 

doradztwo dla młodzieży. 

 

5.2 Czy Twoja praca wymaga tych zadań? Prosimy zaznaczyć czy wykonuje 

Pani/Pan te zadania codziennie, regularnie (przynajmniej raz w tygodniu), 

sporadycznie (przynajmniej raz w miesiącu) lub nigdy. (Proszę zaznaczyć wszystkie 

zadania w odpowiednich polach) 

INFORMACJA: Legenda dla następnych 4 wykresów znajduje się na stronie 39.  
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Sporadycznie: 

 

 

Nigdy:
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Legenda: 

 Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i porządku, prowadzenie rejestrów i statystyk 
dotyczących działań wspierających młodzież 

 Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Analiza potrzeb grup docelowych za pomocą odpowiednich metod i ich przetwarzania 

 Ustalanie celów edukacyjnych i szkoleniowych w pracy z młodzieżą 

 Stworzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych w pracy z młodzieżą w oparciu o analizę 
potrzeb i ustalone cele 

 Zastosowanie zasad edukacji poza formalnej i nowych trendów w programach edukacyjnych  
i szkoleniowych w pracy z młodzieżą 

 Analiza i ocena ryzyka w rozwoju programów edukacyjnych 

 Przygotowanie, wdrażanie i ocena różnorodnych działań i programów w dziedzinie pracy  
z młodzieżą, w tym bezpieczeństwa logistycznego 

 Udzielanie pierwszej pomocy 

 Partnerstwo i integracyjne podejście do pracy z młodzieżą 

 Praca z grupą, zarządzanie dynamiką grupy 

 Rozwiązywanie problemów 

 Zastosowanie zasad edukacji poza formalnej i nowych trendów w programach edukacyjnych  
i szkoleniowych w pracy z młodzieżą 

 Analiza i ocena ryzyka w rozwoju programów edukacyjnych 

 Przygotowanie, wdrażanie i ocena różnorodnych działań i programów w dziedzinie pracy  
z młodzieżą, w tym bezpieczeństwa logistycznego 

 Udzielanie pierwszej pomocy 

 Partnerstwo i integracyjne podejście do pracy z młodzieżą 

 Praca z grupą, zarządzanie dynamiką grupy 

 Rozwiązywanie problemów 

 Korzystanie z różnych narzędzi i metod pracy z młodzieżą (np. mentoring, doradztwo, coaching, 
nadzór ...) 

 Opracowywanie potrzeb finansowych i ram czasowych programów edukacyjnych dla młodych 
ludzi 

 Edukacja młodzieży w celu ochrony środowiska 

 Rozwijanie talentów młodzieży w różnych dziedzinach sportu, kultury i życia społecznego 

 Organizowanie imprez dla młodzieży, organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, które 
odbudowują poczucie własnej wartości i dumę z osiągnięć 

 Identyfikacja problemów i potrzeb młodzieży potrzebującej wsparcia i organizacji czasu wolnego 
(supermarkety, parki, plaże, dworce kolejowe, wolne miejsca pracy, klatki schodowe, bramy, 
dziedzińce itp.); 

 Networking i kontakty międzyludzkie z młodymi ludźmi zagrożonymi, dostarczanie rzetelnych 
informacji o zagrożeniach, jakie mogą napotkać, oraz miejsc, w których mogą uzyskać pomoc  
i wsparcie w organizowaniu inicjatyw młodzieżowych 

 Inicjowanie i wdrażanie ciekawych i angażujących emocjonalnych warsztatów i działań z młodymi 

ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym 



PROFIL KOMPETENCJI PRACOWNIKA MŁODZIEŻOWEGO PRACUJĄCEGO Z MŁODZIEŻĄ NEET W POLSCE, 
WIELKIEJ BRYTANII, SŁOWACJI I HISZPANII 
 

40 
 

 Realizacja projektów streetworkowych realizowanych wśród dzieci i młodzieży "mieszkających na 

ulicy": np. organizowanie wycieczek w nowe, nieznane miejsca w małych grupach, stwarzanie 

możliwości pełnego wykorzystania zwiedzanych miejsc 

 Budowanie motywacji do zmiany sposobu, w jaki młodzi ludzie spędzają wolny czas i udzielanie 

emocjonalnego wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych 

 Współpraca ze szkołami i lokalnymi społecznościami oraz organizowanie wsparcia dla młodzieży 

przez służby socjalne i instytucje opieki zdrowotnej 

 Udział w szkoleniach mających na celu samodzielne działania z młodymi ludźmi zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym 
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6. WIEDZA PRACOWNIKA MŁODZIEŻOWEGO 
 

6.1 Jaka wiedza, fakty lub informacje są niezbędne by mogła Pani/Pan 

wypełniać swoje codzienne zadania? 

 Wiedza o rynku pracy, zawodach, ofercie edukacyjnej, metody i narzędzie pracy grupowej  

i indywidualnej, metody poszukiwana pracy, kształtowanie umiejętności miękkich. 

 Zapotrzebowanie na szkolenia zawodowe wśród młodzieży, zapotrzebowanie na zawody 

na lokalnym i regionalnym rynku pracy. 

 Wiedza na temat pracy z osobami młodymi, rodzaje zagrożeń, znajomość współczesnego 

rynku pracy. 

 Analizy lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ludzi młodych. 

 Wysokie umiejętności komunikacyjne z młodzieżą. Empatia i umiejętność poszukiwania 

rozwiązań, wiedza o regionalnym rynku pracy. 

 Znajomość grupy docelowej, moje wcześniejsze doświadczenie jako wolontariusz, 

zarządzanie konfliktami, umiejętności organizacyjne, umiejętności komunikacyjne, 

współpraca z lokalnym rządem. 

 Język angielski Umiejętności komunikacyjne Znajomość przygotowania projektów UE 

Demokracja wydaje umiejętności pracy zespołowej w zespole 

 Przygotowanie projektów UE Język angielski Umiejętności ICT Poradnictwo zawodowe 

Mentoring 

 Różne narzędzia do pracy z młodzieżową wiedzą o problemach młodzieżowych edukacja 

obywatelska edukacja międzykulturowa otwartość na inne kultury 

 Profesjonalna wiedza na temat metod poradnictwa zawodowego w pracy  

z niepełnosprawnymi umiejętnościami komunikacyjnymi w zakresie umiejętności 

miękkich. 

 Znajomość pracy zespołu organizacji czasu grup docelowych. 

 Umiejętności artystyczne, doświadczenie w pracy z młodzieżą i szkołami. 

 Umiejętności komunikacyjne, kreatywność, motywacja. 

 Empatia, umiejętności komunikacyjne, umiejętności organizacyjne. 

 Informacje o problemach, jakie mają młodzi ludzie, o środowisku, z którego pochodzą, 

współpraca ze szkołami. 

 elementy psychologii, socjologii, wiedzy o sytuacji NEET, empatii, tolerancji. 

 Wiedza o problemach NEET. 
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 Zaangażowanie w pracę i młodych ludzi • Postawa bez osądu • Zrozumienie kluczowych 

aspektów wpływających na życie młodych ludzi • Doskonałe umiejętności komunikacyjne • 

Aktywne umiejętności słuchania 

 Zdolność do empatii i budowania zaufania z młodymi ludźmi • Doskonałe umiejętności 

komunikacyjne • Aktywne umiejętności słuchania • Zdolność radzenia sobie  

z nieoczekiwanymi problemami • Dobre zdolności organizacyjne • Wrażliwa i taktowna 

postawa (2x). 

 Znajomość procedur BHP • Energia i entuzjazm • Zdolność do motywowania się i pracy  

w ramach inicjatywy • Zaangażowanie w pracę i młodych ludzi • Postawa bez osądu • 

Zrozumienie kluczowych aspektów wpływających na życie młodych ludzi • Dobre 

umiejętności pracy zespołowej • Doskonałe umiejętności interpersonalne • Umiejętność 

współpracy z różnymi typami profesjonalistów pracujących w społeczności. 

 Zdolność do nawiązywania kontaktów z młodymi ludźmi z różnych środowisk • Podejście 

cierpliwe, tolerancyjne i współczujące • Poszanowanie równych szans • Znajomość 

procedur BHP • Energia i entuzjazm • Zdolność do motywacji i pracy w ramach inicjatywy 

• Zaangażowanie w pracę i młodych ludzi • Postawa bez oceny • Rozumienie kluczowych 

aspektów, które wpływają na życie młodych ludzi • Dobre umiejętności pracy w zespole • 

Doskonałe umiejętności interpersonalne. 

 Dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne • umiejętność samodzielnej pracy • 

postawa bez osądu • dobre umiejętności planowania i organizacyjne • inicjatywa i cechy 

przywódcze, ze zdolnością do nawiązywania kontaktów z młodymi ludźmi. 

 Silne zaangażowanie na rzecz młodych ludzi i zrozumienie czynników wpływających na ich 

życie; zdolność do zapewnienia niezawodnego wsparcia młodym ludziom w czasach stresu 

i uczciwości; doskonałe umiejętności interpersonalne, z możliwością nawiązania dobrych 

relacji z młodymi ludźmi; cierpliwość, tolerancja i elastyczność. 

 Zdolność traktowania trosk młodych ludzi z szacunkiem, taktem i wrażliwością, mając 

jednocześnie świadomość ograniczeń wymaganych przez poufność i granice, które rządzą 

relacją młodzież / pracownik młodzieżowy; duża odporność. 

 Dobre zdolności organizacyjne • Wrażliwa i taktyczna postawa • Umiejętność zachowania 

spokoju w sytuacjach stresowych • Umiejętność nawiązywania kontaktów z młodymi 

ludźmi z różnych środowisk • Cierpliwe, tolerancyjne i współczujące podejście • Szacunek 

dla równych szans • Znajomość zdrowia i procedury bezpieczeństwa. 

 Silne cechy przywódcze Dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne Zdolność do 

samodzielnej pracy Postawa bez osądu Dobre umiejętności organizacyjne Współczucie  

i intuicja. 
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 Pełne przygód podejście do pracy. Znajomość zagadnień poufności i ochrony dzieci 3. 

entuzjazm dla działań artystycznych lub sportowych 

 Silne zaangażowanie na rzecz młodych ludzi, cierpliwość, tolerancja i elastyczność; 

poczucie przygody i chęć wypróbowania nowych rzeczy. 

 Motywacja, wiedza o organizacji zajęć dla młodzieży, historia Polski, współpraca ze 

społecznością lokalną. 

 Prowadzenie indywidualnego doradztwa lub współpracy z poradnictwem psychologiczno-

pedagogicznym i innymi instytucjami w celu zapewnienia uczniom właściwego rozwoju 

warunków, a także udzielania pomocy w trudnych sytuacjach. 

 Znajomość: problemów młodzieży, regulacji pracy, bezpieczeństwa w pracy, poradnictwa 

zawodowego, umiejętności organizacyjnych, komunikacji, kreatywności. 

 Poradnictwo zawodowe dla młodzieży, metody coachingu, metody motywacyjne, prawne 

aspekty pracy, bezpieczeństwo w pracy, współpraca z młodzieżą i pracodawcami. 

 Poradnictwo zawodowe, elementy psychologii i pedagogiki, coaching, empatia, 

przywództwo. 

 Szkolenie poradnictwa zawodowego, coaching. 

 Poradnictwo zawodowe i informacje zawodowe, aktywne techniki poszukiwania pracy, 

organizacja szkoleń, wiedza o rynku pracy. 

 Motywacja, komunikacja, otwartość. 

 Dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne • umiejętność samodzielnej pracy • 

postawa bez oceny • dobre umiejętności planowania i organizacyjne. 
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6.2 Czy znasz te informacje i potrafisz je zastosować w swojej pracy? (Możliwość 

zaznaczenia większej liczby odpowiedzi). 

 

Inne, proszę określić: 

 Mentoring   
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Aktualne trendy w pracy z młodzieżą (w tym najnowsze technologie stosowane
przez młodych ludzi)

Formy i sposoby analizy potrzeb grup docelowych

Metodologia tworzenia działań edukacyjnych i edukacyjnych oraz programów pracy
dla młodzieży
Pedagogika ogólna Specyfikacje: specyfika edukacji młodzieżowej

Podstawowe zasady logiki projektu i fazy cyklu projektu

Poznanie zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy

Psychologia Specyfikacje: podstawowe biologiczne, psychologiczne i socjologiczne
aspekty rozwoju dzieci i młodzieży

Różne rodzaje działań i programów wykorzystywanych w pracy z młodzieżą

Ustawy, standardy legislacyjne, przepisy i dokumenty strategiczne w dziedzinie
pracy z młodzieżą. Dane: np. koncepcja polityki państwa w odniesieniu do młodzieży

Zasady nieformalnej edukacji w pracy z młodzieżą

Zasady skuteczności i efektywności wykorzystania środków z budżetu państwa na
pracę z młodzieżą
Inne, proszę określić
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6.3 Jaka wcześniejsza wiedza jest najważniejsza w Twojej pracy? (Możliwość 

zaznaczenia większej liczby odpowiedzi). 

 

Inne, proszę określić: 

 Coaching (2x)   
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przez młodych ludzi)
Formy i sposoby analizy potrzeb grup docelowych

Metodologia tworzenia działań edukacyjnych i edukacyjnych oraz programów pracy
dla młodzieży

Pedagogika ogólna Specyfikacje: specyfika edukacji młodzieżowej

Podstawowe zasady logiki projektu i fazy cyklu projektu

Poznanie zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy

Psychologia Specyfikacje: podstawowe biologiczne, psychologiczne i socjologiczne
aspekty rozwoju dzieci i młodzieży

Różne rodzaje działań i programów wykorzystywanych w pracy z młodzieżą

Ustawy, standardy legislacyjne, przepisy i dokumenty strategiczne w dziedzinie
pracy z młodzieżą. Dane: np. koncepcja polityki państwa w odniesieniu do młodzieży
Zasady nieformalnej edukacji w pracy z młodzieżą

Zasady skuteczności i efektywności wykorzystania środków z budżetu państwa na
pracę z młodzieżą

Inne, proszę określić
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7. KOMPETENCJE PRACOWNIKA MŁODZIEŻOWEGO 
 

7.1 Proszę zaznaczyć wszystkie kompetencje, które posiadasz: 

 

Inne, proszę określić: 

 Coaching (2x)   
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Kultywowana mowa pisemna

Znajomość matematyki

Negocjowanie

Znajomość technologii cyfrowych (znajomość obsługi komputera)

Umiejętność korzystania z informacji

Komunikacja (kontakt z ludźmi)

Kultywowana ekspresja słowna, umiejętność wyrażania siebie

Motywowanie ludzi

Organizacja i planowanie pracy

Rozwój osobowości

Elastyczność myślenia (zdolność adaptacyjna, elastyczność, improwizacja)

Inne, proszę określić
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7.2 Które z 5 kompetencji jesteś w stanie najlepiej wykorzystać? 
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Rozwój osobowości

Elastyczność myślenia (zdolność adaptacyjna, elastyczność, improwizacja)

Inne, proszę określić
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7.3 Proszę krótko opisać „Dobre Praktyki” i/lub Strategie które Pani/Pan 

stosuje w pracy z młodzieżą by osiągnąć pozytywne rezultaty. 

 Praca grupowa, motywowanie, uczenie przez aktywność i zabawę 

 Bycie w ciągłym kontakcie z młodzieżą, szczere rozmowy 

 Praca z młodzieżą wymaga nie tylko przekazywania informacji ale także słuchania 

drugiej strony i reagowania na sygnały prze nie wydawane. 

 Współpraca z pedagogami szkolnymi 

 Ochotniczy Hufiec Pracy OHP organizuje naukę w nietypowych formach prawnych, 

umożliwiając jednocześnie realizację szkolenia zawodowego podczas pracy. Zatrudnienie 

i szkolenie zawodowe uczestników OHP opiera się na indywidualnych umowach o pracę, 

na warunkach związanych z młodocianymi pracownikami. W ten sposób młodzi ludzie 

korzystają ze świadczeń społecznych, do których są uprawnieni, a okres przygotowania 

zawodowego liczy się jako staż pracy. 

 Udział w projektach UE dla młodzieży, wymiana doświadczeń z innymi partnerami 

europejskimi 

 Mentoring dla młodych 

 Doradztwo zawodowe, mentoring 

 Mentoring 

 Kreatywność by angażować młodych ludzi w edukacje i pracę 

 Nd (19x) 

 Nauka umiejętności społecznych w otwartym środowisku. Chętni młodzi ludzie mogą 

uczestniczyć w kręgach zainteresowań w sąsiednich ośrodkach kultury, niezależnie 

zajmować się sprawami związanymi ze zdrowiem, robić zdjęcia w celu uzyskania 

legalności, składać wnioski i wnioski do instytucji i urzędów. Cel działania • Nabycie 

praktycznych umiejętności samoobsługowych: planowanie menu na kilka dni, 

samodzielne przygotowanie całodziennych posiłków, estetyczne ustawienie stołu, 

odpowiednie urządzenia gospodarstwa domowego (pralka, zmywarka, lodówka). • 

Uczenie się odpowiedzialności i niezależności poprzez poznawanie wartości pieniędzy  

i codziennych zakupów. • Przełamanie wyuczonej bezradności społecznej. • Rozwój 

umiejętności społecznych w rzeczywistym otwartym środowisku poprzez codzienne 

kontakty podczas zakupów, obsługa spraw samoobsługowych - wizyty u lekarza, wizyty 

w instytucjach pomocowych. • Rozwój właściwych relacji interpersonalnych z młodymi 

ludźmi z otwartego środowiska poprzez uczestnictwo w kręgach zainteresowań  

w sąsiednich ośrodkach kultury oraz możliwość nauki w szkołach środowiskowych. 
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7.4 Proszę krótko opisać wszystkie Narzędzia i Technologie, które stosuje 

Pani/Pan w swojej pracy z młodzieżą. 

 Testy zainteresowań w formie elektronicznej, 

 Testy w celu rozpoznania predyspozycji zawodowych 

 Rozmowa, wykład, pogadanka, 

 Warsztaty, negocjacje 

 TIK do przygotowywania dokumentów, szukania pracy i innych informacji. Bazy danych 

pracodawców. 

 Mentoring i coaching 

 Doradztwo zawodowe, jego narzędzia, mentoring 

 Nie-formalna edukacja 

 Narzędzia w doradztwie zawodowym, szkolenie z umiejętności miękkich 

 Nd (24x) 

 Znajomość edytora tekstów i publikowania, ponieważ mogą być wymagane do pisania 

raportów i wniosków. 
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7.5 Proszę ocenić/opisać krótko umiejętności i zdolności, które potrzebujesz 

jako pracownik młodzieżowy? 

 

Inne, jakie?  

 Umiejętności artystyczne 
 Mentoring w pracy 
 Empatia 
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Silne zaangażowanie na rzecz młodych ludzi i zrozumienie czynników wpływających na ich
życie

Umiejętność zapewnienia młodym ludziom niezawodnego wsparcia w stresach i uczciwości

Doskonałe umiejętności interpersonalne, z możliwością nawiązania dobrych relacji z
młodymi ludźmi

Cierpliwość, tolerancja i elastyczność

Poczucie przygody i gotowość do próbowania nowych rzeczy

Formalne umiejętności komunikacyjne do prezentacji, pisania raportów i wniosków o
finansowanie

Umiejętność traktowania problemów młodzieży z szacunkiem, taktem i wrażliwością, mając
świadomość granic, które są wymagane przez poufność i granic, które rządzą relacjami
między młodzieżą a pracownikami młodzieżowymi
Duża odporność

Zainteresowanie lub talent do sportu lub sztuk widowiskowych. Drugi język może być
przydatny, szczególnie jeśli zamierzasz pracować z odpowiednią grupą etniczną

Inne, jakie?
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7.6 Dalsze szkolenie. Czy czujesz, że potrzebujesz dalszego szkolenia by 

oferować wysokiej jakości działania pracownika młodzieżowego i osiągać 

pomyślne rezultaty? Jeśli tak, proszę napisać jakie? 

 Nowe technologie, couching, motywowanie i aktywizowanie 

 Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych 

 Tak praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, jak przeciwdziałać 

wykluczeniu 

 Nie 

 Tak, mentoring dla młodzieży 

 Tak, szkolenie w dziedzinie kultury 

 Tak, mentoring i coaching 

 Tak, zawsze potrzebuję treningu uzależniającego w nowych metodach profilowania 

zawodowego i mantoring 

 Tak, szkolenia w zakresie mentoringu i komunikacji oraz pracy z wykluczoną młodzieżą 

 Need Potrzebuję szkolenia w pracy z niepełnosprawną młodzieżą 

 Nd (16x) 

 Tak, nowe metody pracy z młodzieżą 

 Tak, wymiana wiedzy z innymi pracownikami młodzieżowymi w ue 

 Need Potrzebuję szkolenia montażowego 

 Learning Uczę się przez całe życie, więc każde szkolenie lub wymiana dobrych praktyk jest 

więcej niż mile widziane 

 Tak, w nowych metodach mentoringu i coachingu 

 Tak, szkolenie coachingowe 

 Tak, współpracując z NEETS w zakresie poradnictwa zawodowego 

 Tak, w mentoringu i coachingu 

 Oring Mentoring dla młodzieży 

 O mentoringu 

 Tak, trening metod uczenia się w miejscu pracy 

 Tak, w coachingu 

 Uczę się przez całe życie, więc wszelkie szkolenia dotyczące mojej pracy są mile widziane 

 


